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 چکیده

ی فعال ها و نهاد برداران بهرهیك نگرش جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهي بین  آبخیزحوزه مشارکتي حکمراني 

تالش بهبود مستمر در تمام ابعاد  ،همچنینو  بردار بهرهغایي نهاد و اهداف نیل به که در جهت در یك عرصه است 

در راستای  انسجام سازمانيبر  تأکیدبا  نگری جامع رویکرد و پویایي اثربخشيتحلیل  هدف باین مطالعه . اکند مي

برای  .است گرفته  انجامشهرستان سرایان استان خراسان جنوبي  سه قلعه در آبخیزاستقرار حکمراني مشارکتي حوزه 

قبل و  سازماني در دو بازه زماني اندرکاران دستهمکاری بین ی سطح کالن در شبکه ها شاخص ،دستیابي به این هدف

. اند شدهسنجش تحلیل شبکه اجتماعي  روشبا استفاده از در استان خراسان جنوبي  نگر جامع یك پروژهبعد از اجرای 

بر اساس  که است نگری جامعرویکرد اجرای  در پویایي انسجام سازماني باو افزایشي  بتروند مث دهنده نشاننتایج 

ر ، د1/41)در قبل از اجرا:  دوسویگي پیوندها، (2/74در بعد از اجرا:  ،1/54)در قبل از اجرا:  تراکم های شاخصمیزان 

با تقویت روابط برون  و (25/1و در بعد از اجرا:  97/1 )در قبل از اجرا: دزیكو میانگین فاصله ژئو (92/77بعد از اجرا: 

 رویکرد برونو  اجتماعي تحلیل شبکه ،بنابراین .است شده  فراهم ها گیری تصمیمکاهش تمرکز در برای  مینهبخشي ز

و روش تحلیل شبکه  امری ضروری استبرای مدیریت پایدار منابع طبیعي  ها ر عملیاتي کردن سیاستبخشي د

پیش روی مدیران منابع طبیعي در راستای تقویت انسجام  های چالششناسایي فرصت و اجتماعي ابزاری کاربردی برای 

 سازماني است.

 

 ،مدیریت پایدار ،رویکرد برون بخشي ،حوزه آبخیزمشارکتي حکمراني ، اجتماعي تحلیل شبکهکلیدی:  هایواژه

 مدیریت مشارکتي

 

 مقدمه

ی ها امروزه به یکي از بحث آبخیزحکمراني حوزه 

جدی در مسائل اجتماعي مبدل شده که اساس آن به 

مسائل اجتماعي از طریق ایجاد سازوکارهای 

 اندرکاران پذیر و سازگار و همکاری میان دست انعطاف

اما  .کند مي رسیدگي ها آنپردازد و به ابهامات میان  مي

یك نگرش  آبخیزحوزه مشارکتي حکمراني  ،در مقابل

جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهي بین 

که در ی فعال در یك عرصه است ها و نهاد برداران بهره

 ،همچنینو  بردار بهرهغایي نهاد و اهداف نیل به جهت 

. در این کند ميتالش اد بهبود مستمر در تمام ابع

کارهایي  راهمفیدترین از ها یکي دپیشنهام نظاه، شیو
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تا  یابند مين را مکااین نفعان ا ذیکلیه در آن که  است

ت ـجهدر امي ـگد وـخی هادپیشنهاات و ئه نظرارابا 

ن و نهاد مرتبط با خویش مازساد رـعملکء اـتقار

و تجربیات نمایانگر این است که  ها بررسيند. داربر

شوند تا  ساختارهای ناکارآمد بخشي نگر موجب مي

اندرکاران وجود  بین دستسازماني هماهنگي و انسجام 

 .(Galaz، 2991و  Duit) نداشته باشد

 درورهای یکي از مشکالت رایج در بسیاری از کش

 های عرصهبر حاکم سنتي  ، شیوه مدیریتتوسعه  حال

که از یك رویکرد باال به پایین یا منابع طبیعي است 

کند. در  مي پیروی مدیریت آبخیزهانگاه دولتي در 

ی اخیر اما گرایش برای شکستن انحصار ها سال

و دخالت  ها و نهاد ها سازمان وسیله به رساني خدمات

است  یافته  افزایش ها دادن کنشگران خارج از این نظام

نهادی  1چندگرایيیا  تکثرگرایيکه از آن تحت عنوان 

یکي از نیازهای اساسي  ،شود. بر این اساس مي یاد

برای دستیابي به رویکرد تکثرگرایي، هماهنگي بین 

ی مرتبط با منبعي مشترک است. ها نهادها و سازمان

تقسیم قدرت و مسئولیت بین دستگاه اجرایي  این

در ساختار  گرفته  شکلیکي از مقوالت  اندرکار دست

ی ها دنبال آن سازمان بهسرزمین است که  حکمراني

در کنار جوامع محلي  اندرکار دست دولتي غیردولتي و 

با ایجاد تشکیالت نهادی مناسب و منسجم برای حل 

سرزمین در سطوح چندگانه  گذاری سیاستمشکالت 

 آبخیزهاای  شبکه تواند از طریق مفهوم حکمراني مي

  این در. (Mirzaee ،2919 ؛Holling ،1379)د شوحل 

که از  شده  مطرحمفاهیم گوناگوني نیز  ،ارتباط

انسجام سازماني است که اخیراً در  ها آن مهمترین

و نهادهای دولتي  ها رابطه با طیف وسیعي از سازمان

ی مختلف ها به رده تعمیم  قابلرود و  مي کار هب

، نظارت و ریزی برنامه، گذاری سیاستمدیریتي نظیر 

کنترل و حتي اجرا است. با وارد شدن رویکرد 

، نیاز به ی طبیعيها در مدیریت عرصه نگری جامع

زیرساخت  مهمترین عنوان بهتقویت انسجام سازماني 

دنبال خود سرمایه  بهکه  ها مدیریت پایدار این عرصه

 مهمتریناز  ،حال  عین در ،نهادی را داشته

دستیابي به توسعه پایدار است و همواره  های زیرساخت

                                                 
1 Pluralism 

 ی اصلي متولیان این بخش بوده استها یکي از دغدغه

(Ghorbani ،2914؛ Ghorbani  ،2914و همکاران) . 

های  های شیوه ها و محدودیت برای غلبه بر نارسایي

توان به مدیریت  مي متداول مدیریت و حکمراني

این  د.کر ( اشارهACM) 2مشارکتي مبتني بر سازگاری

کتي برای حکمراني سرزمین یا رویکرد مشار

خردمندانه سرزمین در نظر گرفته  گذاری سیاست

یي که مسئولیت ها آن سازمان بر اساسشود و  مي

 عهدهاکولوژیك را به -اجتماعيهای  سامانهمدیریت 

مند و  نظامیند افرتجارب خود را بر اساس یك  ،دارند 

و  Armitage) دهند ارتقا ميمبتني بر الگوی یادگیری 

های مختلف در  . مفاهیم و نظریه(2997همکاران، 

راستای دستیابي بر حکمراني موفق و توسعه پایدار 

 ACMهای اجتماعي  از جنبه یك  کدامکه بسته به این

و بسط  شده  تعریف ،باشند قرار داده توجه موردرا 

توان مشخص  مي یری از این روشگبا بهره اند. یافته

در مسیر دستیابي به  ها از نهاد یكمکدا کهکرد 

طالعات و ا ریت جامع و پایدار سرزمین، تبادلمدی

شناخت  واقع در همکاری باالتری با یکدیگر دارند.

اقتصادی، نهادی،  های ظرفیتنحوه تأثیرگذاری 

سیاسي و اجرایي در افزایش انسجام و سرمایه نهادی و 

 اندرکاران دستدر  آوری تابشناسایي ابعاد مختلف 

آنچه در  ،بدیهي است .(Naderi، 2911)سازماني است 

سرمایه نهادی در  ،سازماني مطرح است آوری تاببحث 

بدین ترتیب  سازماني است، اندرکاران دستشبکه 

ی مختلف و عدم ها فقدان انسجام سازماني بین دستگاه

 ها و سازمان ها ، از توانایي نهادها آنهماهنگي الزم بین 

و تغییرات  ها آندر مواجه با مشکالت پیش روی 

 مهمترینکه این خود یکي از  کاهد مي داده رخطبیعي 

دالیل عدم تحقق اهداف مدیریت جامع و پایدار 

 ؛2914و همکاران،  Ghorbani)سرزمین است 

Ghorbani  وJafarian، 2917).  در راستای تحلیل

 ،آبخیزدر شبکه حکمراني  اندرکاران دستروابط بین 

ی ها ، تحلیل شبکهشناختي جامعهیکي از رویکردهای 

 است.  9اجتماعي

رویکرد تحلیل شبکه به مطالعه چگونگي الگوی 

توانند  مي که رابطه متقابل بین کنشگران مختلف

                                                 
2
 Adaptive Co-Management 

3 Social Network Analysis (SNA) 
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منابع طبیعي را  گذاری سیاستکیفیت مدیریت و 

و همکاران،  Ebrahim)پردازد  مي قرار دهد، تأثیرتحت 

 ؛Ghorbani ،2914 ؛Ghorbani ،2912 ؛2914

Ghorbani  ،؛2914و همکاران Ghorbani  وJafarian ،

اگرچه کاربرد واقعي تحلیل . (Holling، 1379 ؛2917

شبکه اجتماعي در مدیریت منابع طبیعي از طریق 

ی مختلف مرتبط ها تحلیل روابط بین نهادها و سازمان

است،  گرفته قرار توجه مورد تازگي بهدر سطح جهاني 

ی این رویکرد، افق جدیدی ها و قابلیت ها ولي ویژگي

برای دستیابي به یك نظام یکپارچه و هماهنگ بین 

و  Bodin)است  کردهمختلف ایجاد  اندرکاران دست

Crona ،2997؛ Bodin  وPrell، 2911) . تحلیل

ی اجتماعي بر مطالعه روابط بین ها شبکه

و الگوی این روابط تمرکز داشته و  اندرکاران دست

یك روش و ابزار کاربردی، قادر است  عنوان به

استي مرتبط با سی-ی مختلف اجتماعيها تئوری

را به چگونگي الگوی روابط  آبخیزحوزه مدیریت جامع 

شبکه  سازی مدل ،بین کلیه کنشگران مرتبط ساخته

سازد  پذیر امکانرا  آبخیزمدیریت جامع حوزه 

(Ghorbani  ،؛2914و همکاران Ghorbani  و

Jafarian، 2917). در موارد دیگر  ،حال  عین در

عنوان ابزاری برای شناخت و  توان از این الگو به مي

تحلیل نظام مدیریتي موجود و یا تشخیص نقاط قوت 

مدیریت مشارکتي  سامانههای یك  و ضعف و چالش

از  ،همچنین( استفاده کرد. ACMمبتني بر سازگاری )

های کنشگران در شبکه اجتماعي  طریق تحلیل ویژگي

 توان با سایر کنشگران مي ها آن و الگوهای روابط

توضیح داد که چرا برخي از کنشگران در راستای 

هادی بهتر از دیگران های ن دسترسي و انباشت سرمایه

و همکاران،  Ernstson ؛Diani ،2999)کنند  عمل مي

و مشکالت در ساختار  ها ترتیب، چالشبدین . (2993

 جامعمدیریت یند افردرگیر در  اندرکاران دستروابط 

ریزان و مدیران قادر خواهند بود،  برنامهو  شده  مشخص

دستیابي به  برایرا در  ای بهینه گذاری سیاست

ی مدیریت ها فعالیت افزایي همهماهنگي، همکاری و 

 ؛Ghorbani ،2912) کنندمنابع طبیعي اعمال 

Ghorbani  ،؛2914و همکاران Ghorbani  وJafarian، 

 انداز چشمکه در اهداف و  با توجه به این .(2917

سه قلعه سرایان  آبخیزدر حوزه  نگر جامعاجرای پروژه 

برون بخشي  های سیاستو  ها هماهنگيموضوع تقویت 

اجرایي در سطح شهرستان سرایان  های دستگاهبین 

 هدف این مطالعه تحلیللذا  ،بوده است تأکیدمورد 

 نگر جامع پویایي انسجام سازماني مرتبط با پروژه

RFLDL
در راستای استقرار حکمراني مشارکتي  1

میزان پویایي  کمي صورت بهاست که آبخیز حوزه 

در سازماني  اندرکاران دستانسجام سازماني در شبکه 

 های شاخصبر اساس آبخیز حکمراني مشارکتي حوزه 

تحلیل شبکه اجتماعي مورد تحلیل و بررسي 

 است. قرارگرفته

 

 ها مواد و روش

 مطالعه موردمحدوده : پژوهش موردمعرفی منطقه 

در واقع  هکتار، 5/51223یا پایلوت سرایان با وسعت 

شمال شرقي استان خراسان جنوبي در محدوده 

شهرستان سرایان است و در تقسیمات سیاسي کشور 

، سه قلعه ی مصعبي، آیسكها محدوده دهستاندر 

 159که فاصله این منطقه تا مرکز استان  قرارگرفته

زرد،  ای کوههکیلومتر است. پایلوت سرایان از شمال به 

به اراضي سه قلعه،  جنوبخورو، ایوب و شش نو، از 

شاهي  ای کوههچاه گزی و چاه گرم، از شرق به 

راضي دشتي بند مسعودی و سیاه کوه و از غرب به ا

است. ده شجوهریزی، منوری و دو حصاران محدود 

، متر میلي 123متوسط بارندگي سالیانه در این منطقه 

و  گراد سانتيدرجه  5/11 متوسط دمای سالیانه

 است. متر میلي 9192 متوسط تبخیر و تعرق سالیانه

نفر  95452سرایان  آبخیزدر حوزه کل میزان جمعیت 

ساکنین  درصد 59بیش از  که شغل اصلي است

 و کشاورزی و دامداری استه ضحوروستایي در این 

راس گوسفند و  217599 هضحوتعداد دام موجود در 

  .استنفر شتر  2197راس گاو و گوساله،  2912بز و 

مشارکتي با  های فعالیت اقدامات و مهمتریناز 

حضور جامعه محلي شامل تولید نهال گلداني، 

های  فعالیتکاری، آبیاری سنواتي، حفاظت و قرق،  نهال

باشد.  ميآوری بذر و مدیریت هرزآب  آبخیزداری، جمع

های بین نهادی با  فعالیتاقدامات مبتني بر  ،همچنین

اندرکاران سازماني در سطح  همکاری سایر دست

                                                 
1 
Rehabilitation of Forest Landscapes and 

Degraded Land 
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شهرستان عبارتند از کشت گیاهان دارویي، ایجاد 

ن اطراف مزارع، فضای سبز روستایي، احداث بادشک

های هفته منابع  برنامههای خرد درآمدزا،  معیشتایجاد 

که این کاری  احداث پل راه روستایي و نهالطبیعي، 

موضوعات در تقویت انسجام سازماني در سطح 

و همکاران،  Kargar) و مفید بوده است مؤثرشهرستان 

احیای اراضي جنگلي و تخریب یافته با پروژه  .(2915

اراضي حساس به فرسایش بادی و  بر  ویژه تأکید

( اقدامي مشترک بین RFLDLشور ) های خاک

 عنوان به ، مراتع و آبخیزداری کشورها سازمان جنگل

نماینده دولت جمهوری اسالمي ایران، تسهیالت 

و  خواروبار( و سازمان GEF) محیطي  زیستجهاني 

قرار  برایتالش  است. (FAOکشاورزی ملل متحد )

گرفتن در مسیر توسعه و اجرای رویکردهای توسعه 

کشور  خشك نیمهمناطق خشك و  زیست  محیطپایدار 

ی مدیریت ها ی اجرای طرحهادست آورد جمله از

پایدار یکپارچه و مشارکتي سرزمین و جنگل بوده 

 (1939-1935) ساله  پنجاست. مدت اجرای این پروژه 

در پایلوت سرایان در حال  1939 مردادماهاست و از 

سرایان واقع در استان سه قلعه اجرا است. حوزه آبخیز 

هکتار با  179571خراسان جنوبي با مساحت 

و منابع آب محدود  خشك نیمهاکوسیستم خشك و 

ده ش  انتخابی اجرای پروژه ها یکي از پایلوت عنوان به

ذینفعان  عنوان بهپایلوت های  هضحواست. ساکنین در 

شامل مدیریت  ها ریزی برنامهاصلي پروژه در اجرا و 

ی تخریب سرزمین، ها یکپارچه سرزمین، چالش

کنند.  مي و کاهش تنوع زیستي مشارکت زدایي جنگل

ی مردم محلي و بعد اولویت ملي این ها توجه به نیاز

پروژه بستری را فراهم کرده تا مشکالت محلي در 

کاس یابد و بازتاب این ی ملي انعها تدوین سیاست

اهداف در سطح محلي که همان بهبود وضعیت 

و  سازی ظرفیتپیدا کند.  کردمعیشتي مردم است 

ی خرد ها کمیته اندازی راهنهادسازی گروهي از طریق 

توسعه در راستای افزایش سرمایه اجتماعي در بسیج 

. ه استبود نظر مورددر چهار منطقه جوامع محلي 

در سه روستای ه ضحواین پروژه در این  های فعالیت

آباد و شهر سه قلعه متمرکز  دوستبسطاق، زنگویي، 

 .(2915و همکاران،  Kargarباشد ) مي

تحلیل و ارزیابي  برای ،در این تحقیقپژوهش: روش 

و  RFLDLپروژه پویایي انسجام سازماني با اجرای 

جدول  سازماني اندرکاران دست 22تحلیل روابط بین 

در دو  1(SNAهای اجتماعي ) تحلیل شبکه روشاز  1

و  1931مرحله و بازه زماني شامل قبل از اجرا در سال 

است.  شده  استفاده  1934بعد از اجرای پروژه در سال 

تحلیل شبکه  نامه پرسشاز ابزار  در این تحقیق

بر  اندرکاران دستانتخاب است.  شده  استفادهاجتماعي 

در سطح  نظر مورداساس کارگروه اجرای پروژه 

شهرستان سرایان بوده که از روش تمام شماری 

کمي تحلیل  روش درکه  چرا ،است شده  استفاده

کارآمدترین و مفیدترین روش برای  ،شبکه اجتماعي

روش سرشماری است تا بتوان  اندرکاران دستانتخاب 

 کردرا در تحلیل روابط دخیل  اندرکاران دستکلیه 

(Bodin و Crona ،2997 روش .)در این  استفاده مورد

روش لیست یادآوری است که در این روش از  ،تحقیق

پروژه مشخص هستند و محقق  اندرکاران دستقبل 

که در  ندارد و با توجه به این ها آننیاز به شناسایي 

در سطح اجرای این پروژه کارگروه مشترکي ابتدای 

نمایندگان  ها شونده  پرسش، لذا گرفته شکلشهرستان 

ادارات دولتي و کارگروه اجرایي پروژه در سطح 

در قبل و  اندرکاران دستشهرستان سرایان هستند. 

 موازات  بهولي  ،اند نکردهبعد از اجرای پروژه تغییری 

اجرای پروژه بعد از سه سال در روابط بین 

آمده است که در این  وجود بهتغییراتي  اندرکاران دست

تحقیق بر اساس روش تحلیل شبکه اجتماعي پویایي 

 های شاخصبر اساس  اندرکاران دستروابط در بین 

در است.  گرفته قرارموجود مورد تحلیل و بررسي 

حکمراني  سازماني مرتبط بااندرکاران  شبکه دست

پیوند تبادل  شهرستان،در سطح  آبخیزمشارکتي حوزه 

 مورد آبخیزو دانش مرتبط با مدیریت جامع اطالعات 

از روابط همکاری در بین  ای نشانه عنوان به نظر

 ،بنابراین .استگرفته  قرار بررسي مورد اندرکاران دست

کامل است  هشبکروش تحلیل شبکه در این تحقیق 

. ردیگ يم دربرمرتبط با پروژه را  اندرکاران دستکه کل 

 افزار نرمدر  شده یآور جمع یها داده تینها در

UCINET  مورد تحلیل و ارزیابي قرار  597/7نسخه

 گرفت.

                                                 
1 Social Network Analysis 
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شـبکه اجتمـاعي    :(SNAشبکه اجتمااعی   تحلیل 

کـه در   سـت ا هـا  آن نیماب يفنفعان و روابط شامل ذی

ادبیات تحلیل شبکه اجتماعي بـا عنـاوین گـره )فـرد،     

. روش تحلیـل  شوند يمگروه و سازمان( و پیوند تعریف 

شبکه اجتمـاعي بـا تحلیـل الگـوی سـاختاری روابـط       

نفعان( قـادر  اندرکاران یا ذی کنشگران )دست نیماب يف

ــر  ــبکه غی ــت ش ــان   اس ــات می ــاهده ارتباط ــل مش قاب

عنـوان یـك    بـه  ،ساخته مشاهده قابلاندرکاران را  دست

 مــورد هــا شــبکهابــزار کارآمــد در ســنجش روابــط در 

محققان قادرند با استفاده از این . ردیگ يماستفاده قرار 

شناسـي   ی در جامعـه ا رابطـه روش مبتني بر الگوهـای  

صورت کمي و ریاضي )اصول جبر ماتریس و گـراف(   به

اندرکاران مرتبط با یك موضوع خـا    روابط بین دست

رویکـرد روابـط اجتمـاعي    را سنجش و ارزیابي نمایند. 

کـرد  کلـي و کـاربرد تحلیـل شـبکه در ایـن روی      طور به

ای در تحقیقات مربـوط   صورت فزاینده طور خا ، به به

 توجـه قـرار   به حاکمیت و حکمراني حوزه آبخیز مورد

ــت  ــه اس ، Freeman ؛Forse ،1333و  Degenne)گرفت

ویژه در حکمراني حـوزه آبخیـز    . این رویکرد به(2994

مبتني بر سـازگاری بـر پایـه مفـاهیمي چـون تعامـل،       

تحلیـل  روش اسـت.   شـده   فیمشارکت و همکاری تعر

عنوان یك روش مکمل در  سادگي به به اجتماعيشبکه 

کـار رفتـه و دقـت محققـین را در      هها ب کنار سایر روش

تحلیـل  بـرای  مطالعه روابـط و سـاختارهای اجتمـاعي    

برد، بنابراین  حکمراني مشارکتي حوزه آبخیز را باال مي

مطابق اهـداف مـذکور و بـر    سنجش  های مورد شاخص

-سند برنامه عمـل پـایش و ارزیـابي اجتمـاعي    اساس 

در توانمندسـازی جوامـع محلـي و مـدیریت     سیاستي 

کـه از   (Ghorbani، 2912)تعیین شـد   جامع سرزمین

 کرد.توان به موارد ذیل اشاره  آن جمله مي

 
 سرایان شهرستان در RFLDL پروژه در آبخیز حوزه جامع مدیریت با مرتبط يسازمان اندرکاران دست اسامي -1 جدول

 نام سازمان یفرد نام سازمان یفرد

 یانشهرستان سرا یراداره امور عشا 12 یانشهرستان سرا یفرماندار 1

 یانشبکه بهداشت و درمان شهرستان سرا 19 شهر سه قلعه یبخشدار 2

 یانشهرستان سرا يتعاون، کار و رفاه اجتماعاداره  14 یانشهرستان سرا یزداریو آبخ یعياداره منابع طب 9

 یاناداره مخابرات شهرستان سرا RFLDL 15دفتر پروژه  4

 یانهالل احمر شهرستان سرا یتجمع 17 یانشهرستان سرا یجهاد کشاورز یریتمد 5

 یانپست بانك شهرستان سرا 17 یانشهرستان سرا یستز یطاداره حفاظت مح 7

 یانشهرستان سرا یا و حرفه يمرکز آموزش فن 11 یانآموزش و پرورش شهرستان سرا یریتمد 7

 یانشهرستان سرا ینيامداد امام خم یتهکم 13 یانشهرستان سرا یاداره راه و شهرساز 1

 یاناداره ورزش و جوانان شهرستان سرا 29 یانشهرستان سرا يانتظام یروین 3

 یانشهرستان سرا يشبکه دامپزشک 21 یانشهرستان سرا یو گردشگر يدست یعصنا ي،فرهنگ یراثاداره م 19

 یانشهرستان سرا یستياداره بهز 22 یانشهرستان سرا يمسکن انقالب اسالم یادبن 11

 

 درهای مهم  یکي از شاخص متراک: 1تراکم شبکه

نسبت  صورت بهتحلیل شبکه اجتماعي است که  روش

تعداد کل پیوندهای موجود بر تعداد کل پیوندهای 

. میزان این شاخص شود ميممکن در شبکه تعریف 

 درصد متغیر است 199 تا صفرو نیز یك  صفرتابین 

(Bastani  وRaeesi ،2911؛ Ghorbani، 2914) 

افزایش تراکم شبکه سبب افزایش انسجام  کلي طور به

 ،سازماني و تقویت پیوندها در شبکه شده و همچنین

                                                 
1
 Density 

ی ها فعالیت افزایي همامکان هماهنگي، همکاری و 

دهد  مي ی اجرایي را افزایشها مختلف دستگاه

(Ghorbani ،2914؛ Ghorbani  ،؛2914و همکاران 

Ghorbani  وJafarian ،2917؛ Holling، 1379). 

ــزان دوســویگي یکــي از   :2پیوناادها دوسااوی ی می

های مهم در تعیین میزان پایداری در شـبکه و   شاخص

 Borgati)است تعیین میزان اعتماد و مشارکت متقابل 

 نامـه  پرسشاین شاخص بر اساس . (2919و همکاران، 

                                                 
2
 Reciprocity 
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د که میزان پیونـدهای  شو مي سنجش ای شبکهتحلیل 

 دهد. مي دوسویه را مالک سنجش قرار

 دهنده  نشاناین شاخص  میان ین فاصله ژئودزیك:

مسیر در بین دو جفت کنشگر بر  ترین کوتاهمیزان 

است هر چه میزان این  اساس پیوند تبادل اطالعات

شاخص باالتر باشد سرعت گردش تبادل اطالعات در 

میزان اتحاد و یکپارچگي  ،بین کنشگران و همچنین

 ها سازمان نتیجه دریابد و  مي افزایش ها در بین سازمان

ادر به هماهنگي برای مقابله با هر تنش محیطي ق

و  Ghorbani ؛Ghorbani ،2914) سریع خواهند بود

 .(2914همکاران، 

 

 و بحث نتایج

 اندرکاران سازماني دستدر سطح کالن  ها شاخص

گیری  برای اندازه های تراکم و تمرکز ل شاخصشام

انسجام و بستگي در شبکه و شاخص دوسویگي 

پیوندها برای سنجش میزان نهادینه شدن پیوندهای 

، سازماني اندرکاران دستمشارکت در بین اعتماد و 

سنجش سرعت  برایشاخص میانگین فاصله ژئودزیك 

گردش و تبادل مشارکت و اتحاد و یگانگي افراد در 

 شبکه است.

های سیاستی در سطح  ها و شاخصتحلیل معیار

اندازه : سازمانیاندرکاران  کالن شبکه دست

بیان و  2ها در سطح کالن شبکه در جدول  شاخص

قبل و بعد از اجرای پروژه نیز در  ها آنروند تغییرات 

است. بر  شده  دادهنشان  1 شکلمرحله پایش در 

ی سطح ها توان شاخص مي داساس اطالعات موجو

 .قرارداد بررسي موردکالن را جداگانه 

 
 در شهرستان سرایان سازمانياندرکاران  های سطح کالن در شبکه دست اندازه شاخص -2جدول 

 تراکم )%( تعداد پیوندهای مورد انتظار تعداد نهاد مرحله پایش

 1/54 472 22 پیش از اجرای پروژه

 2/74 472 22 پروژهپس از اجرای 

 

 

پیوند  که دهد مي این شاخص نشان :شاخص تراکم

تبادل اطالعات در بین نهادهای مرتبط با پروژه احیای 

اراضي جنگلي و تخریب یافته در منطقه سرایان در 

قبل از اجرا و عملیاتي عبارتي  بهمرحله اول پایش یا 

با مقایسه این مقدار  که درصد است 1/54 شدن پروژه

شود که این  مي مشخص وضوح بهبا جدول استاندارد 

 انسجام شبکه و نیز سرمایه سازماني دهنده نشانرقم 

اما این میزان در مرحله دوم  ،در حد متوسط است

در حد  درصد و 2/74و پس اجرای پروژه به پایش 

توان به  مي خصاست. از روی این شا یافته  افزایشزیاد 

میزان  کلي طور بهرسید و  یزان انسجام سازمانيم

دهنده باال بودن میزان  باالی تراکم در شبکه نشان

 ،بنابراین .تبادل اطالعات و همکاری بین نهادها است

تبادل  افزایش تراکم شبکه سبب تقویت پیوندهای

 ،در شبکه شده و افزایش انسجام سازمانياطالعات 

اندرکاران با سرعت  در بین دست سازمانيسرمایه 

 ،دنبال افزایش انسجام بهیابد.  بیشتری تحقق مي

مشارکتي و  حکمراني برایهماهنگ ساختن نهادها 

اراضي  یدستیابي به اهداف غایي پروژه که احیا

جامعه محلي ساکن در  توانمندسازیتخریب یافته و 

، با البته شود، مشاهده مي ،است مطالعه موردمنطقه 

سرعت بیشتر و در زمان کمتری این هماهنگي صورت 

در  کهکرد توان عنوان  مي ،خواهد گرفت. بر این اساس

 اندرکاران دستي میان ه سازمانمنطقه سرایان سرمای

 برایلذا پتانسیل الزم در حد مطلوب بوده،  سازماني

مدیریت در منطقه وجود  سازی یکپارچههماهنگي و 

 دارد.
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 سازماني در شهرستان سرایان اندرکاران دستهای سطح کالن در شبکه مقایسه اندازه شاخص -1 شکل

 

با بررسي این شاخص  :شاخص دوسوی ی پیوندها

میزان آن در ابتدای امر و در مرحله  ،دشمشخص 

درصد بوده که این میزان در  41/ 1پیش از اجرا 

رتقا یافته است. میزان ا 92/77مرحله دوم به 

دهنده نهادینه شدن پیوند  دوسویگي پیوندها نشان

بوده و  اندرکاران سازماني العات در بین دستتبادل اط

 موردتعیین میزان پایداری شبکه  برایشاخصي 

پایداری که دهد  نتایج نشان مي ،بنابراین؛ است بررسي

ارتباط میان  طي افزایش بررسي موردشبکه 

از عملیاتي شدن پروژه  و پس سازماني اندرکاران دست

در مرحله اول به  از حد متوسط RFLDL المللي بین

دوم پایش افزایش داشته   مرحلهحد مطلوب و زیاد در 

بهبود ، افزایش انسجام سازماني دهنده  نشاناست که 

در میان  و تقویت روابط برون بخشي يسازمان سرمایه

 است.سازماني  اندرکاران دست

 

 در شهرستان سرایان سازمانياندرکاران  میزان شاخص دوسویگي پیوندها در شبکه دست -3جدول 

 میزان شاخص دوسویگي پیوندها )%( مرحله پایش

 1/41 پیش از اجرای پروژه

 92/77 پروژهپس از اجرای 

 

نتایج مربوط به این شاخص  :شاخص تمرکز شبکه

در  ،آورده شده است. بر اساس این جدول 4در جدول 

مرحله اول پایش اندازه شاخص تمرکز شبکه بر اساس 

و  12/21ترتیب برابر با  به پیوندهای دروني و بیروني

دوم پایش و درصد است، این میزان در مرحله  91/49

درصد برای  31/27و  22به  پس از اجرای پروژه

است. این  یافته کاهشپیوندهای دروني و بیروني 

پایش در در مرحله اول  که دهد مي موضوع نشان

تمرکز شبکه بر اساس  اندرکاران سازماني شبکه دست

میزان دهنده  نشان ترتیب بهپیوندهای دروني و بیروني 

نش و توسعه اطالعات و منابع دریافت اطالعات و پراک

درصد پیوندها و ارتباطات در دریافت  12/21است، 

مرکزی بوده که میزاني عات در اختیار نهادهای اطال

 49 میزانکه د شمشخص  ،مناسب است. همچنین

اطالعات در اختیار  پخش دانش وی ها درصد از پیوند

 عبارتي بهقرار دارد، پس  در شبکه مرکزی نهادهای

توان گفت در این مرحله چیزی در حدود نیمي از  مي

خاصي از تعداد  در انحصار گرفته شکلی ها پیوند

 ست.ا نهادها

 
 در شهرستان سرایان سازمانياندرکاران  میزان شاخص تمرکز در شبکه دست -4جدول 

 (درصد)دروني  تمرکز شبکه بر اساس پیوندهای (درصد)تمرکز شبکه بر اساس پیوندهای بیروني  مرحله پایش

 12/21 91/49 پیش از اجرای پروژه

 22 31/27 پس از اجرای پروژه

9 

29 

49 

79 

19 

 پس از اجرای پروژه پیش از اجرای پروژه

54 

72 

48 

 )%(تراکم 67

 )%(دوسویگي پیوندها
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برای  یدرصد 17نتایج این شاخص با کاهشي 

ی دروني ها برای پیوند درصدی  شش پیوندهای بیروني و

پیوندها کندگي در مرحله دوم پایش نشان از افزایش پرا

هر چه شاخص  ،طورکلي بهها دارد. در میان سایر نهاد

 بررسي مورددر شبکه  یکپارچگي ،تمرکز کمتر باشد

 به سمت یك مدیریت ای شبکهچنین  و باالتر خواهد بود

زیرا دستیابي به مدیریت  .دکن مي مشارکتي موفق حرکت

 گیری تصمیمبا کاهش تمرکز در  نگر جامعاصولي و 

است. بر این  پذیر امکانیك یا چند نهاد کلیدی  وسیله به

صورت گیرد  تمرکززدایي ،در تمرکز باال نیاز است ،اساس

و قدرت در اختیار نهادهای بیشتری قرار بگیرد. بر این 

ن میزان ای ،که از نتایج مشخص است گونه هماناساس و 

از  مطالعه مورد سازماني اندرکاران دستدر شبکه 

 این با ،پراکنش به نسبت خوب و مناسبي برخوردار بوده

تالش و حرکت در مسیری که منجر به کاهش  وجود 

ی افزایش فعالیت ها زمینه ،دشوهمین میزان نیز 

افزایش موفقیت در  نتیجه درو  اندرکار دستی ها نهاد

 آورد. مي مشارکتي را فراهمهای  یندافر

 

 يسازمان اندرکاران دستبررسي روند و میزان تغییرات در سطح کالن در شبکه  -5جدول 

 شاخص شبکه منطقه
 یشدر پا یزانم

 (درصد)اول 

 یشدر پا یزانم

 (درصددوم )
 روند

 ییراتتغ یزانم

 (درصد)

 یانسرا
اندرکاران  دست

 ینهاد

 2/13 مثبت 2/74 55 تراکم

 52/11 مثبت 92/77 1/41 (درصد) یوندهاپ یگيدوسو

 یوندهایتمرکز شبکه بر اساس پ

 (درصد) یرونيب
 1/17 مثبت 31/27 91/49

 یوندهایتمرکز شبکه بر اساس پ

 (درصد) يدرون
 12/7 مثبت 22 12/21

 12/9 مثبت 25/1 97/1 یكفاصله ژئودز یانگینم

 

 یزانشبکه، متراکم  یها شاخص یجبر اساس نتا

 ینهادها یندر شبکه تبادل اطالعات ب يانسجام سازمان

 یافته یبو تخر يجنگل ياراض یایمرتبط با پروژه اح

کار پروژه بهاز آغاز  یشو پ يبررس مورددر مرحله اول 

 یتسال از فعال سه گذشت بادر حد متوسط بود که 

 یاربس یزانو به م یافته  یشافزا یزانم ینپروژه ا ینا

است. شاخص تمرکز در  یافتهارتقا  يو قابل قبول خوب

در  یوندهااز پ یميد نحدو یرونيب یها یوندابتدا در پ

قرار  یاسيس یباال باقدرت یمرکز یدست نهادها

 ،یافته  کاهش یزانم یناشت که در مرحله دوم اد

 ياطالعات با تمرکز کمتر و پراکندگ یافتپخش و در

صورت گرفته  يسازمان اندرکاران دست یاندر م یترباال

تالش در  ،دشاشاره  این از  یشپطور که است. همان

 ینا یشترکاهش ب يتمرکز و حت یزانم ینحفظ ا

هر  ی، مشارکت و همکاريبررس مورددر شبکه  یزانم

 یندهایافردر  اندرکار دست یها نهاد یشترچه ب

دنبال بهرا  یياجرا یها یتو فعال یریت، مدیزیر برنامه

است، آن است  یهيآنچه بد یانم یندر اخواهد داشت. 

 ،یبر همکار يمبتن يمشارکت سامانه یكاستقرار  که

 یها با چالش ،بوده یچیدهدشوار و پ یاصوالً کار

در قالب  ها یافته يمواجه است. از طرف یاریبس

 دهند ينشان م ،شده  انجام ینهزم ینکه در ا یقاتيتحق

 واقع در ،یبر همکار يمبتن سامانه ینبه ا یابيکه دست

 مؤید يمختلف تحقیقاتو قابل انجام است.  یرپذ امکان

و  Wasserman ؛Acheson ،1311باشد ) ميادعا  ینا

Faust ،1334؛ Weiss  ،2911و همکاران). 

نتایج حاصله در منطقه و با استناد به  بر اساس

 که توان اذعان داشت مي 5نتایج موجود در جدول 

در طي  اندرکار دستمیزان انسجام میان نهادهای 

عبارتي  به ،درصدی داشته 29پایش اول و دوم افزایش 

با روندی مثبت و رو به رشد و بهبود همراه بوده است. 

و تعامالتي است که از  ها این موفقیت نتیجه هماهنگي

 هدف با، RFLDL المللي بینسوی مدیران پروژه 

 موردو فعال در مناطق  اندرکار دستی ها سویي نهاد هم

ی ها فعالیت ،همچنین صورت گرفته است. مطالعه

و  بخش رضایتصورت گرفته در پروژه مذکور و نتایج 
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را به  سازماني اندرکاران دستسایر  شده  حاصلموفق 

. دکن مي همکاری و تعامالت باالتر بین نهادی تشویق

نتایج شاخص  یدرصد 13افزایش  ،در این راستا

ی صورت ها اثرگذاری فعالیت مؤیددوسویگي نیز 

 گرفته در این زمینه است.

مشارکتي مبتني بر  سامانهاستقرار یك  ،همچنین

با  ،اصوالً کاری دشوار و پیچیده بوده سازگاری

نتایج  ،های بسیاری مواجه است. از طرفي چالش

نشان  ،است شده  انجامکه در این زمینه  یقاتيتحق

مبتني بر  سامانهدهند که دستیابي به این  مي

پذیر و قابل انجام است.  امکان واقع در ،همکاری

  انجاماشاره شد، تحقیقات  این از  پیشکه  گونه همان

های متعددی از  در خصو  منابع مشترک، نمونه شده

همکاری و هماهنگي مردم با یکدیگر و با نهادها و 

مدت  مدیریت پایدار و طوالنيهای مرتبط برای  سازمان

، Acheson)دهد  مشترک را نشان مي آبخیزی ها حوزه

و  Weiss ؛Faust ،1334و  Wasserman ؛1311

در دستیابي به مدیریت پایدار . (2911همکاران، 

های متمرکز و منسجم  انجام فعالیت سو یكسرزمین از 

ی دولتي در سطوح مختلف امری ها در بین سازمان

بر رویکرد  تأکید ،و از سوی دیگر ضروری است

حل  برایو مدیریت از باال به پایین  گذاری سیاست

ای و باالتر  های سیاستي در سطوح منطقه بحران

 ؛2914و همکاران،  Ghorbani)مناسب نیست 

Ghorbani  وJafarian ،2917 .)با توجه به این  ،لذا

 ی مدیریت سرزمین،ها مقابله با چالش منظور بهو  مهم

رویکرد مدیریت مشارکتي مبتني  1379در اوایل دهه 

. این شیوه (Holling ،1371)د شبر سازگاری مطرح 

تری برای  با ارائه الگوی کارآمد و جامع مدیریتي

اندرکاران و  استفاده از منابع مختلف دانش دست

حکمراني کنشگران، رویکردی کاربردی در دستیابي به 

و همکاران  Ernstson. است آبخیزی ها مشارکتي حوزه

کنند که  در این راستا، چنین استدالل مي (2993)

با ماهیت یندی افرعنوان  به ACMبایست به  مي

ای، ارتباطي و اغلب رقابتي نگاه کنیم. مدیریت  شبکه

 واسطه به ،مشارکتي مبتني بر سازگاری همچنین

عملکرد متفاوتي که در شرایط مختلف زماني و مکاني 

ی ها فعالیتدن کربا فراهم  تاقادر است  ،باشد مي دارا

جمعي یا مشارکتي در پاسخ به تغییرات محیطي و 

عملي مناسبي برای  حل راهتولید دانش جدید، 

و همکاران،  Kargar) کندمدیریت این منابع ارائه 

در این میان اما بدیهي است که ساختارهای . (2915

شود تا هماهنگي و  ناکارآمد بخشي نگر موجب مي

 باشد کهاندرکاران وجود نداشته  انسجام بین دست

برداری بیش از  نتیجه چنین وضعیتي اغلب بهره

پویای یندهای افرظرفیت منابع و ناتواني در شناخت 

 ؛2914و همکاران،  Ghorbani) استاکوسیستم 

Ghorbani  وJafarian ،2917؛ Razin، 2919). 

روش تحلیل شبکه اجتماعي، رویکردی نوین در 

مدیریت بین بخشي و تعاملي بین یند افر

 چندوجهيپیچیده و های  سامانه اندرکاران دست

و  Bodin)اجتماعي فراهم آورده است -اکولوژی

Crona ،2993؛ Crona  وBodin ،2997) . در این

بخش منابع  اندرکاران دست سازمانيشبکه مطالعه 

و با  مطالعه مورددر محدوده  آبخیزو حوزه  طبیعي

 منظور بهی شبکه در سطح کالن ها استناد به شاخص

ي و پایداری ررسي انسجام سازماني، سرمایه سازمانب

 قرار گرفت. مورد ارزیابي  اندرکاران دستکه شب

در  اندرکاران دستی کالن شبکه ها نتایج شاخص

 RFLDLپروژه بعد از اجرای قبل و دو بازه زماني 

مثبت در استقرار حکمراني حوزه روند  دهنده  نشان

مختلف  اندرکاران دستهمکاری  بر تأکیدبا  آبخیز

 است.

تواند در  مي در این مطالعه آمده  دست بهنتایج 

ی محوری که در راستای ها پایش و ارزیابي طرحیند افر

نهادها  با مشارکت سایر آبخیزی ها مع حوزهمدیریت جا

صورت هو ب شده  گرفتهدر نظر  ربط ذیی ها و دستگاه

در راستای ارتقاء  شده  انجاماقدامات  اثربخشيکمي 

در  اندرکاران دستاری شبکه انسجام سازماني و پاید

. کندرا مشخص  آبخیزحکمراني مشارکتي حوزه 

به لحاظ ماهیت خود  آبخیزحوزه مدیریت جامع 

 تأثیرتحت  ،بوده بلندمدتی ها ریزی برنامهنیازمند 

است  آوری تابو  پذیری آسیبپایداری نظیر  های مؤلفه

شبکه  لیتحلروش  کارگیری بهبا  ها مؤلفهو تحلیل این 

خواهد  پذیر امکانو  میسر شده  عنوانهای  سامانهدر 

 بود.

شبکه و  انسجام ،دهد مي نتایج شاخص تراکم نشان

قبل از اجرای پروژه در حد   مرحلهي در سرمایه سازمان
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متوسط بوده که این میزان در مرحله دوم پایش و پس 

اجرای پروژه افزایش پیدا کرد. میزان باالی تراکم در 

دهنده باال بودن میزان تبادل اطالعات و   شبکه نشان

همکاری بین نهادها و افزایش تراکم شبکه سبب 

و افزایش انسجام دهای تبادل اطالعات تقویت پیون

در شبکه شده و سرمایه نهادی در بین  سازماني

در یابد.  اندرکاران با سرعت بیشتری تحقق مي دست

 اندرکاران دستمنطقه سرایان سرمایه سازماني میان 

ي در حد مطلوب بوده که این افزایش تراکم سازمان

هماهنگي و  برایپتانسیل الزم  دهنده  نشان

 بادهد.  مي مدیریت در منطقه را نشان سازی یکپارچه

دنبال آن انسجام  بهتراکم و  روزافزونافزایش  وجود  این

تواند احتمال خطا در  مي يو سرمایه سازمان

ی مشارکتي را کاهش و بر درصد موفقیت ها فعالیت

 .دیفزایبی پیش رو ها پروژه

با بررسي شاخص دوسویگي پیوندها، نتایج نشان 

در مرحله پیش از اجرا متوسط و در مرحله  که داد

دوم میزان آن ارتقا یافته است. میزان دوسویگي 

دهنده نهادینه شدن پیوند تبادل   پیوندها نشان

و شاخصي  اندرکاران سازماني العات در بین دستاط

بنابراین نتایج ؛ تعیین میزان پایداری شبکه است برای

طي  بررسي موردکه پایداری شبکه  دهد يمنشان 

از  سازماني و پس اندرکاران دستارتباط میان  افزایش

از حد  RFLDL المللي بینعملیاتي شدن پروژه 

 مرحلهمتوسط در مرحله اول به حد مطلوب و زیاد در 

که این خود نشان از  دوم پایش افزایش داشته است

ي در سازمانافزایش انسجام سازماني و بهبود سرمایه 

 ي دارد.سازمان اندرکاران دستمیان 

نتایج در دو مرحله پایش اندازه شاخص تمرکز 

شبکه بر اساس پیوندهای دروني و بیروني روند 

پایش در شبکه  در مرحله اول ،دهد مي کاهشي نشان

تمرکز شبکه بر اساس  اندرکاران سازماني دست

 دهنده  نشانترتیب  که به بیروني پیوندهای دروني و

میزان دریافت اطالعات و پراکنش و توسعه اطالعات و 

از پیوندها و ارتباطات  يتوجه  قابلمنابع است، میزان 

مرکزی قرار ریافت اطالعات در اختیار نهادهای در د

دارد که این میزان مناسب است. میزان زیادی از 

 العات در ابتدا در اختیار نهادهایی توسعه اطها پیوند

توان گفت در این مرحله  مي عبارتي به ،مرکزی بوده

در  گرفته  شکلی ها چیزی در حدود نیمي از پیوند

بود که  قرارگرفته ها سازمانتعداد خاصي از  انحصار

نتایج این شاخص با روند کاهشي برای پیوندهای 

بیروني و دروني در مرحله دوم پایش نشان از افزایش 

دارد. هرچه  ها اکندگي پیوندها در میان سایر سازمانپر

 محدودتمرکز قدرت  ،تمرکز در شبکه بیشتر باشد

و فقط در اختیار تعداد کمي قرار دارد که این امر  شده

عدم تجانس و همگني در شبکه خواهد  دهنده  نشان

بود. بر این اساس در تمرکز باال نیاز است که 

صورت گیرد و قدرت در اختیار  تمرکززدایي

بر این اساس و  شته باشد.ی بیشتری قرار داها سازمان

. تمرکز بعد از است که از نتایج مشخص گونه همان

ي سازمان اندرکاران دستدر شبکه اجرای پروژه 

از پراکنش به نسبت خوب و مناسبي  موردمطالعه

تالش و حرکت در  وجود  این با ،برخوردار است

 ،دشومسیری که منجر به کاهش همین میزان نیز 

و  سازماني اندرکاران دستی افزایش فعالیت ها زمینه

مشارکتي را های  یندافرافزایش موفقیت در  درنتیجه

 آورد. مي فراهم

 

 یریگ جهینت

روند پویایي  توان مي آمده دست بهبر اساس نتایج 

. کردانسجام سازماني را مثبت و افزایشي ارزیابي 

 در طي اندرکار دست یها سازمانمیزان انسجام میان 

پایش اول و دوم سیاستي در پیش از آغاز و پس از 

اجرای پروژه با روند مثبت و رو به رشد و بهبود همراه 

و  ها توان نتیجه هماهنگي مي این مهم را که بوده است

 المللي بینتعامالتي که از سوی مدیران پروژه 

RFLDL ،اندرکار دستی ها سویي سازمان هم هدف با 

 ،صورت گرفته است مطالعه موردو فعال در مناطق 

ی صورت گرفته از ها فعالیت ،عبارتي بهنسبت داد. 

و موفق  بخش رضایتو نتایج  جانب پروژه مذکور

را به  سازماني اندرکاران دستسایر  شده  حاصل

. دکن مي تشویق بین سازماني همکاری و تعامالت باالتر

ی ها ی فعالیتافزایش شاخص دوسویگي اثرگذار

 کردتوان اذعان  مي دهد و مي را شدتصورت گرفته 

پایداری در  نتیجه درمیزان روابط متقابل و دوسویه و 

اجرای پروژه افزایش داشته است.  بررسي موردشبکه 

 تمرکز میزان شاخص کاهشبا  آبخیزدر این حوزه 
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 ی دروني و پیوندهای بیرونيها بر اساس پیوند شبکه

این است که در  دهنده  نشانهمراه بوده است که 

اجرای پروژه منتج به انسجام و هماهنگي بیشتر 

وند موجود در منطقه شده است که ر اندرکاران دست

مثبت و کاراست و تمرکز در شرایط فعلي دارای پخش 

حکمراني و گستردگي قابل قبولي است. دستیابي به 

همواره به کاهش میزان تمرکز در پخش و  مشارکتي

 اندرکار دستی ها میان نهاددریافت اطالعات در 

 79از  مطابق نتایج در حال حاضر بیش. پردازد مي

ی ها درصد گسترش و پراکندگي بر اساس شاخص

موجود در شبکه وجود دارد. با توجه به شاخص 

صورت  دوپایشژئودزیك سرعت تبادل اطالعات طي 

درصدی همراه بود که با توجه به  12گرفته با افزایشي 

 اندرکاران دستروند مثبت در حال طي شدن در میان 

میانگین فاصله ژئودزیك با کاهش بیشتری  ،امید است

 .باشد توأم

شرایط با توجه به  ،کردباید اذعان  نهایت در

 های حوزهو  ی طبیعيها عرصهدر مدیریت بحراني 

ناشي از  جانبه  همهی ها تسریع تخریب و آبخیز

ی انساني و اقدامات نادرست مدیریتي در این ها فعالیت

و پرداختن  نگر جامع استقرار رویکردضرورت  ،ها عرصه

 احساس پیش از  بیش به حکمراني مشارکتي آبخیزها

تحلیل شبکه  روشن به کاربرد توابنابراین مي؛ دشو مي

مدیریت در  فراخشي های سیاستتحقق و  اجتماعي

 از طرفي این رویکرد نوینو  کرد تأکید منابع طبیعي

ریزان کشور قرار  برنامهتواند در دستور کار مدیران و  مي

گذاران در بخش منابع مدیران و سیاستگیرد و 

ند با استفاده از این روش توان ميطبیعي کشور 

مدیریت جامع حوزه  یرو شیپ های فرصتو  ها چالش

. با توجه به کمي بودن کنندرا شناسایي  آبخیز

در تحلیل شبکه اجتماعي، این روش  ها شاخص

منابع  یها پروژهد روند تغییرات در ارزیابي توان مي

 مؤثرو اجتماعي مفید و  گذاری سیاستطبیعي از نگاه 

 .دشوواقع 
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